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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 60 / 30.04.2020 

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) 

şi (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 119 alin. (2), art. 120 alin. (1) și alin. (2) din Legea 

nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 228 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea 

şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv 

şi a depozitarilor,   

ținând cont de dispozițiile art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea nr.74/2015 

privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, 

având în vedere solicitarea S.I.F. Oltenia S.A. transmisă prin adresa înregistrată la 

A.S.F. cu nr. RG 1084/16.01.2020, completată prin adresele nr. RG 5887/24.02.2020 și RG 

7943/13.03.2020, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 

29.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual,                             



AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizeaza modificările alin. (1) al art. 4 si alin. (1) al art. 5 al Actului constitutiv 

al S.I.F. Oltenia S.A. ca urmare a diminuării capitalului social al societății de la 

58.016.571,4 lei la 56.054.312,9 lei, în conformitate cu actul aditional la actul constitutiv al 

societății si Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 6/18.11.2019, 

după cum urmează:  

Alin. (1) al articolului 4 al Actului Constitutiv va avea următorul conținut:  

”Alin. (1) Capitalul social subscris si varsat este de 56.054.312,9 lei.” 

Alin. (1) al articolului 5 al Actului Constitutiv va avea următorul conținut:  

„Alin.(1) Capitalul social este împărit în 560.543.129 actiuni cu valoare nominală de 0,1 lei 

fiecare.” 

Art. 2. S.I.F. OLTENIA S.A. are obligaţia de a transmite Autorității de Supraveghere 

Financiară copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum cinci zile de la 

data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai 

târziu de 90 de zile de la data autorizatiei emis de către A.S.F. 

Art. 3. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.I.F. OLTENIA 

S.A.  şi va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM – VICEPREŞEDINTE, 

Elena  Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 

DECIZIA NR. 539 / 27.04.2020 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și 

alin. (3) și art. 14 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

 

În conformitate cu prevederile art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 24/2017, a prevederilor art. 

119 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si a art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 

596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul de piață (regulamentul 

privind abuzul de piață),   

 

I. În ceea ce privește modalitatea de punere în aplicare a prevederilor Deciziei ASF 

nr.526/22.04.2020 se rețin următoarele:    

 

Prin Decizia ASF nr. 525/22.04.2020 s-a respins solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA de 

autorizare a domnilor Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan în funcția de membri ai 

Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.. 

 



Prin Decizia ASF nr. 526/22.04.2020 s-a dispus suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor 

emise de SIF TRANSILVANIA SA, până la data de 24.04.2020, inclusiv, în vederea informării 

în mod corespunzător a investitorilor și, totodată, instituirea în sarcina Consiliului de 

Supraveghere al SIF TRANSILVANIA SA a obligației de a asigura întocmirea și publicarea 

unui raport în vederea informării corespunzătoare a investitorilor/acționarilor cu privire la 

modificările intervenite în conducerea emitentului ca urmare a respingerii de către A.S.F. a 

cererii de autorizare a dlor. Fercală Mihai, Stan Iulian și Szitas Ștefan în funcția de membri ai 

Directoratului SIF Transilvania SA, precum și cu privire la situația emitentului din perspectiva 

realizării actului de administrare. 

 

În acest sens, în vederea asigurării reprezentativității, prin art. 2 paragraf 2 al aceleiași Decizii 

s-a statuat faptul că raportul trebuie să reflecte Hotărârea CS SIF Transilvania SA adoptată în 

componența avizată de către A.S.F., respectiv 7 membri (Stefan Szabo, Dumitru Carapiti, 

Gheorghe Luțac, Crinel Valer Andănuț, Nicolae Petria, Marius Moldovan, Constantin Frătilă), 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare 

 

În data de 23.04.2020, ora 18:35, pe site-ul propriu SIF Transilvania SA, a fost publicat un 

document denumit Comunicat – Materialul Consiliului de Supraveghere privind actul de 

administrare al SIF Transilvania – asumat de dl. Stefan Szabo cu invocarea calității de 

Președinte al Consiliului de Supraveghere precum si de dnii. Mihai Fercala si Stefan Szitas, cu 

invocarea calității de Președinte al Directoratului, respectiv Membru al Directoratului. 

 

Prin intermediul adresei BVB nr. 2353/24.04.2020, operatorul de piața a solicitat ASF 

informații suplimentare cu privire la modalitatea in care urmează a se realiza punerea in aplicare 

a Deciziei nr. 526/22.04.2020, respectiv cu privire la persoana/persoanele considerata/e de 

ASF, cu drept de reprezentare al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania si care este 

îndreptățită sa semneze raportul solicitat prin decizia ASF nr. 526/22.04.2020, in contextul in 

care a recepționat următoarele documente: 

- documente transmise de dnul. Andanut (semnate de Andanut Crinel Valer – Președinte 

CS si Moldovan Marius Adrian – membru CS), respectiv: 

- Raport curent nr. 1/23.04.2020 - Evenimente importante de raportat privind 

schimbări in conducerea companiei si  

- Raport curent nr. 2/23.04.2020 - Evenimente importante de raportat privind 

situația emitentului din perspectiva realizării actului de administrare; 

- 1 document intitulat “Materialul Consiliului de Supraveghere privind actul de 

administrare a SIF3”, semnat de dnul. Stefan Szabo - Președinte al CS, care a fost transmis ieri 

anexat unui raport curent sub semnătura dnilor. Fercala si Szitas. 

 

În vederea clarificării acestor documente, ASF a solicitat membrilor CS SIF Transilvania SA 

informații suplimentare cu privire la participarea și votul fiecărui membru al Consiliului de 

Supraveghere al societății, respectiv procesul verbal/hotărârea aferent(ă) ședinței Consiliului de 

Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. (în cadrul căreia s-a decis publicarea materialelor mai 

sus amintite). 

 

Din analiza documentelor aduse în atenția ASF din prisma respectării atât a condițiilor impuse 

de art. 2 paragraf 2 din Decizia nr. 526/2020, cât și a prevederilor legale și statutare în materia 

convocării/derulării ședințelor Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA și a 

adoptării hotărârilor aferente, a rezultat faptul că rapoartele curente asumate de către dl. 

Andănuț Crinel Valer, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere, și de către dl. 

Moldovan Marius Adrian, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere au fost adoptate 

într-o ședință CS care respectă cerințele statutare de cvorum si vot. 

 



Potrivit dispozițiilor art. 153 ind. 11 din Legea nr. 31/1990, președintele convoacă consiliul de 

supraveghere și prezidează întrunirea, la fiecare ședință urmând a fi întocmit un proces-verbal, 

care va cuprinde numele participanților, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile luate, 

numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către 

președintele de ședință și de către cel puțin un alt membru prezent al consiliului. 

 

Potrivit dispozițiilor art. 17 din Actul Constitutiv al SIF Transilvania, deciziile consiliului de 

supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor în 

exercițiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, 

este hotărâtor votul președintelui. 

 

La data derulării ședinței CS din data de 23.04.2020, își produceau efectele hotărârile CS din 

data de 13.04.2020 prin care, printre altele, dl Andănuț Crinel Valer a fost numit în funcția de 

Președinte al CS, cu efect imediat din data de 13.04.2020, nefiind suspendate/invalidate de 

instanțele de judecată competente sau prin decizii ale organelor statutare adoptate cu respectarea 

prevederile legale. 

 

Potrivit procesului verbal, la ședință din data de 23.04.2020 convocată de domnul Crinel Valer 

Andanut (calitatea asumată fiind de Președinte CS) au participat patru (4) membri CS respectiv 

domnul Marius Adrian Moldovan, domnul Constantin Frățilă, domnul Nicolae Petria și domnul 

Crinel Valer Andănuț, iar hotărârile au fost adoptate în unanimitate de toți cei 4 membri ai CS, 

respectându-se astfel cerințele statutare de cvorum și vot. 

 

În aceste condiții, rapoartele curente asumate de către dl. Andănuț Crinel Valer, în calitate de 

Președinte al Consiliului de Supraveghere, și de către dl. Moldovan Marius Adrian, în calitate 

de membru al Consiliului de Supraveghere răspund cerințelor legale și de reprezentativitate 

stabilite prin intermediul Deciziei nr. 526/22.04.2020. 

 

În ceea ce privește documentele asumate de către dl. Szabo Stefan, dl. Mihai Fercală și dl. 

Stefan Szitas, reținem faptul că, din datele și informațiile deținute rezultă următoarele:  

- ședința CS s-a derulat cu participarea a 3 din cei 7 membri în exercițiu nefiind îndeplinite 

condițiile statutare privind cvorumul de prezență; 

- aceste persoane contestă opinia ASF comunicată în repetate rânduri cu privire la calitatea 

de membru CS a dlui Frățilă Constantin, astfel cum aceasta rezultă în urma hotărârilor 

judecătorești pronunțate în cauză, si așa cum aceasta rezultă inclusiv din Decizia ASF nr. 

526/22.04.2020;  

-  hotărârile au fost adoptate în urma unei ședințe a CS convocate de o persoană care la data 

convocării și în prezent nu deținea/deține calitatea de Președinte al CS, având în vedere 

hotărârea CS din data de 13.04.2020, în care s-a decis revocarea dlui Szabo din funcția de 

Președinte al CS și numirea dlui. Andanut în această calitate, hotărâre care poate fi considerată 

valabilă pană la data unei invalidări a acesteia de către organele statutare competente și/sau de 

o instanță de judecată. 

 

II. În ceea ce privește suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor SIF Transilvania 

S.A. se rețin următoarele:    

 

În conformitate cu informațiile publicate pe site-ul Bursei de Valori București, în secțiunea 

dedicată emitentului, în aplicarea Deciziei nr. 526/22.04.2020, începând cu data de 23.04.2020 

ora 09:45 acțiunile SIF Transilvania SA au fost suspendate de la tranzacționare. 

 

Conform prevederilor Deciziei ASF nr. 526/22.04.2020, acțiunile SIF Transilvania SA au fost 

suspendate de la tranzacționare până la data de 24.04.2020, inclusiv, în vederea informării în 



mod corespunzător a investitorilor, printre altele cu privire la situația emitentului din 

perspectiva realizării actului de administrare. 

 

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. 3844/27.04.2020, dnii. Crinel Valer Andănuț, Președinte 

CS, Nicolae Petria, Vicepreședinte CS, Constantin Frățilă și Marius Adrian Moldovan, membri 

ai Consiliului de Supraveghere SIF Transilvania SA aduc la cunoștința ASF, printre altele, 

următoarele: 

- [...] pentru a putea răspunde si adopta decizii pertinente cu respectarea prevederilor 

legale, avem nevoie in primul rând de toate de acces la materiale, documente [...] respectiv de 

acces la aparatul de lucru al CS (informare, logistica, secretariat etc.). Actualmente, nici una 

dintre aceste doua condiții nu este îndeplinită. 

- […] societatea este captiva la dispoziția grupului coordonat de Mihai Fercala si format 

de Stefan Szabo, Dumitru Carapiti si Gheorghe Lutac, membri CS si din Mihai Fercala, Iulian 

Stan si Stefan Szitas, lucru care îngreunează si zădărnicește activitatea de supraveghere si 

control al CS. 

- Subsemnații, pentru desfășurarea unei activități legale a CS am făcut toate diligentele 

necesare, dar ne-am lovit permanent de interesele de grup ale celorlalți 3 membri CS. 

- in soluționarea acestei situații va rugam sa aveți in vedere ca Mihai Fercala, Iulian Stan 

si Stefan Szitas sunt persoane fizice fără nicio calitate in SIF Transilvania SA începând cu data 

de 20.04.2020 si ca folosesc bunurile si numele societății in scop personal, publicând rapoarte 

si comunicate prin care dezinformează investitorii/acționarii si exercita presiuni asupra 

membrilor Consiliului ASF si ai membrilor CS dnii. Crinel Valer Andanut, Nicolae Petria, 

Marius Moldovan si Constantin Fratila. [...] Mai mult decât atât, au instigat si salariații 

societății, care, fără nicio justificate au refuzat sa permită accesul in societate domnului Marius 

Moldovan.  

  

Astfel, având în vedere faptul că potrivit informațiilor comunicate de către membrii CS în cauză, 

în prezent nu se poate asigura, în mod efectiv, actul de administrarea și supraveghere de către 

persoanele desemnate, inclusiv de CS - for colegial statutar și legal chemat să vegheze la 

asigurarea continuității activităților operaționale în cadrul SIF Transilvania; 

 

Având în vedere faptul că de esența unui emitent ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate 

pe piața de capital este asigurarea și aplicarea permanentă și efectivă a regulilor de guvernanță 

corporativă, 

 

Exercitarea atribuțiilor de către structurile de conducere/administrare, modul de îndeplinire al 

funcțiilor, transparentizarea acestora prin intermediul rapoartelor curente reprezintă condiții 

“sine qua non” pentru a considera că suntem în prezența unei societăți care asigura aplicarea 

principiilor fundamentale existenței statutului de emitent ale cărui valori mobiliare sunt 

tranzacționate pe piața de capital, 

 

Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 24/2017 și a reglementărilor emise în 

aplicarea acesteia, tranzacționarea acțiunilor unui emitent se poate realiza doar dacă sunt 

respectate dispozițiile legale incidente, investitorii (actuali și potențiali) sunt corect informați 

cu privire la situația emitentului și se poate menține o piață ordonată; 

 

În vederea asigurării unei piețe ordonate în cazul acțiunilor emise SIF Transilvania SA și 

protejării intereselor investitorilor de bună-credință; 

 

În vederea clarificării situației emitentului din perspectiva realizării actului de administrare si 

informării în mod corespunzător a investitorilor; 

 



În temeiul art. 98 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, conform cărora „(...) A.S.F. are, în scopul 

exercitării atribuțiilor ce îi revin în vederea aplicării prevederilor prezentului titlu, 

următoarele competente: (...) d) să suspende sau să solicite pieței reglementate în cauză 

suspendarea tranzacționării instrumentelor financiare pentru o perioadă de cel mult 10 zile, în 

cazul în care aceasta are motive întemeiate să considere că emitentul nu a respectat dispozițiile 

prezentului titlu sau ale reglementărilor A.S.F. sau dacă consideră că situația emitentului este 

de așa natură încât tranzacționarea ar fi în detrimentul investitorilor”; 

 

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. a) din OUG 93/2012, potrivit cărora În exercitarea 

atribuțiilor și prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgenta, A.S.F. contribuie la 

consolidarea unui cadru integrat de funcționare şi supraveghere a piețelor, participanților și 

operațiunilor pe aceste piețe și are ca obiective: asigurarea stabilității, competitivității și bunei 

funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în 

investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și 

investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase; 

 

În urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 27.04.2020, 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:  

DECIZIE 

Art. 1. Începând cu data de 27.04.2020, în vederea protejării intereselor investitorilor de buna-

credință, se suspendă de la tranzacționare acțiunile emise de SIF TRANSILVANIA SA până la 

clarificarea situației existente la societate din perspectiva realizării actului de administrare și 

informării în mod corespunzător a investitorilor, dar nu mai mult de 10 zile.   

 

Art. 2. Consiliul de Supraveghere al SIF TRANSILVANIA SA are obligația de a asigura 

întocmirea și publicarea de îndată a unui raport în vederea informării corespunzătoare a 

investitorilor/acționarilor cu privire la situația emitentului din perspectiva realizării actului de 

administrare. 

 

Art. 3. În vederea asigurării reprezentativității, raportul referit la art. 2, precum și orice rapoarte 

ce urmează a fi transmise operatorului de piață și cele publicate in cadrul Mecanismului Oficial 

de Stocare în vederea informării corespunzătoare a investitorilor pe perioada suspendării de la 

tranzacționare, vor fi asumate de Președintele Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania 

SA și de un alt membru al Consiliului desemnat în acest sens și vor reflecta hotărârile CS SIF 

Transilvania SA adoptate in cvorum cu componența avizată de către A.S.F., respectiv 7 membri, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare precum și cu luarea în considerare a evenimentelor 

ulterioare emiterii prezentei decizii ce pot viza structura Consiliului de Supraveghere (hotărâri 

AGA, hotărâri CS, soluții ale instanțelor de judecata etc.). 

 

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe 

site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF TRANSILVANIA SA și se va transmite 

B.V.B. - operator de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE 

ELENA DOINA DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 

DECIZIA NR. 543 / 29.04.2020  

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și 

alin. (3) și art. 14 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind 



înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,  

 

În data de 20.03.2020, pe site-ul Bursei de Valori București a fost publicat raportul curent 

privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) SIF Oltenia SA pentru 

data de 28.04.2020. 

 

În data de 28.04.2020, ASF a luat la cunoștință de raportul curent publicat pe site-ul BVB 

privind hotărârile AGOA adoptate de SIF Oltenia, sub semnătura dlui. Tudor Ciurezu în calitate 

de Presedinte/Director General și dna. Viorica Bălan, în calitate de Ofițer de conformitate, 

precum și de documentul intitulat raport curent cu privire la Hotărârile Adunării Generale 

Ordinare a Acționarilor SIF Oltenia SA din data de 28.04.2020, semnat în numele și pentru 

emitentul SIF Oltenia S.A. de către dl. Cristian Bușu în calitate de Director General Adjunct, 

primit de la Bursa de Valori București.  

 

În sinteză, cu referire la cele doua documente supuse analizei se rețin următoarele aspecte: 

 

1. Sub aspectul condițiilor de cvorum: 

• Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA s-a întrunit 

statutar în data de 28.04.2020, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a 

240.672.013 drepturi de vot valide, reprezentând 46,095% din total drepturi de vot 

valide 

• Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA s-a întrunit 

statutar în data de 28.04.2020, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a 

159.459.060 acțiuni cu drept de vot valide, reprezentând 30,5409% din totalul 

drepturilor de vot valide și 27,4851% din capitalul social al societății 

 

2. Sub aspectul hotărârilor adoptate în cadrul adunării: 

• Aprobarea situațiilor financiare  

- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA a 

aprobat situațiile financiare individuale și consolidate, cu 53,106% din voturile 

exprimate, respectiv 55,516% 

- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a respins 

acest punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi 

valabile reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății si 30,5409% din 

totalul drepturilor de vot 

 

• Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 

- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA a 

aprobat acest punct cu două destinații: dividend brut de 0,10 lei/acțiune și alte 

rezerve, cu 55,499% voturi pentru, 44,501% împotrivă si abțineri 11 voturi din total 

voturi exprimate.  

- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a respins 

acest punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi 

valabile reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății si 30,5409% din 

totalul drepturilor de vot 

 

• Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în 

exercițiul financiar al anului 2019 

- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA a 

aprobat acest punct cu 53,141% voturi pentru, 44,484% împotrivă si 2,375% abțineri 

din total voturi exprimate.  



- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a respins 

acest punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi 

valabile reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății si 30,5409% din 

totalul drepturilor de vot 

 

• Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si a Strategiei pentru 

anul 2020 in forma prezentata 

- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA a 

aprobat acest punct cu 53,111% voturi pentru, 44,484% împotrivă si abțineri 2,405% 

din total voturi exprimate.  

- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a respins 

acest punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi 

valabile reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății si 30,5409% din 

totalul drepturilor de vot 

 

• Aprobarea efectuării in exercițiul financiar al anului 2020 a înregistrării contabile la 

„venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității 

lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele 

aferente exercițiului financiar al anului 2016, astfel cum se vor regăsi înregistrate in 

evidenta SIF Oltenia SA, ca neplătite la finele zilei de 30.10.2020 

- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA a 

aprobat acest punct cu 62,746% voturi pentru, 37,254% împotrivă și abțineri 11 

voturi din total voturi exprimate.  

- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a respins 

acest punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de voturi 

valabile reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății si 30,5409% din 

totalul drepturilor de vot 

 

• Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen 

Popa, Nicolae Stoian, Radu Hanga, Ana Barbara Bobirca pentru prejudiciul cauzat de 

aceștia Societății de Investiții Financiare Oltenia S.A., in cuantum estimat de 336.296 

lei, ca urmare a încălcării de către administratori a îndatoririlor acestora față de societate 

prin înstrăinarea acțiunilor Prodplast SA deținute de societate pentru un preț defavorabil 

societății 

- Acest punct nu a fost inclus pe ordinea de zi a AGOA. 

- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – nu se atesta 

existenta unei rezoluții cu privire la acest punct.  

- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a 

aprobat acest punct cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv de 159.459.060 de 

voturi valabile reprezentând 27,4851% din capitalul social al societății si 30,5409% 

din totalul drepturilor de vot 

 

• Aprobarea atragerii răspunderii administratorului Cristian Bușu  

- Acest punct nu a fost inclus pe ordinea de zi a AGOA. 

- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – nu se atestă 

existența unei rezoluții cu privire la acest punct.  

- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA a respins 

acest punct cu o majoritate de 99,99999% din voturile valabil exprimate, in urma 

exprimării unui număr total de 159.459.060 de voturi valabile pentru un număr de 

159.459.060 acțiuni cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in 

adunare, reprezentând 27,4851% din capitalul social at societății si 30,5409% din 



totalul drepturilor de vot, dintre care 14 voturi "pentru", 159.459.046 voturi 

"împotrivă", 0 "abțineri", 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate. 

 

În considerarea precizărilor existente în documentele care vizează hotărârile adoptate in cadrul 

AGOA SIF Oltenia SA din data de 28.04.2020, rezultă faptul ca ambele seturi de hotărâri au 

îndeplinit condițiile de cvorum și majoritate de vot necesare adoptării de rezoluții, dar prezintă 

hotărâri contradictorii cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.  

 

În, plus documentul asumat de dl. Cristian Bușu în calitate de Director General Adjunct al 

societății conține rezoluții privind atragerea răspunderii unor administratori care au fost 

aprobate de adunarea generală a acționarilor.   

 

În cursul zilei de 28.04.2020, au fost înregistrate la ASF o serie de sesizări din partea unor 

acționari ai SIF Oltenia SA cu privire la refuzul reprezentanților SIF Oltenia SA de a permite 

accesul acestora in sediu, pentru a putea lua parte la lucrările AGOA din data de 28.04.2020, 

motivat de faptul că deja și-au exprimat votul prin corespondență. 

 

În aceste condiții există posibilitatea ca votul unor acționari să fi fost luat în considerare la 

calculul cvorumului și majorităților de vot în cazul ambelor întruniri.  

 

Având în vedere faptul că informațiile publicate de către emitenți trebuie sa ateste evenimente 

si situații certe si precise astfel încât sa permită evaluarea corecta si completa de către investitori 

a respectivelor evenimente/situații, in vederea adoptării si aplicării deciziilor investiționale;   

 

Reflectarea in mod corespunzător a realităților societare prin intermediul rapoartelor curente 

aduse la cunoștința investitorilor reprezintă condiții “sine qua non” pentru a considera că suntem 

în prezența unei societăți care asigura aplicarea principiilor fundamentale existenței statutului 

de emitent ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate pe piața de capital; 

 

Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 24/2017 și a reglementărilor emise în 

aplicarea acesteia, tranzacționarea acțiunilor unui emitent se poate realiza doar dacă sunt 

respectate dispozițiile legale incidente, investitorii (actuali și potențiali) sunt corect informați 

cu privire la situația emitentului și se poate menține o piață ordonată; 

 

În vederea asigurării unei piețe ordonate în cazul acțiunilor emise SIF Oltenia SA și protejării 

intereselor investitorilor de bună-credință; 

 

În temeiul art. 98 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, conform cărora „(...) A.S.F. are, în scopul 

exercitării atribuțiilor ce îi revin în vederea aplicării prevederilor prezentului titlu, 

următoarele competente: (...) d) să suspende sau să solicite pieței reglementate în cauză 

suspendarea tranzacționării instrumentelor financiare pentru o perioadă de cel mult 10 zile, în 

cazul în care aceasta are motive întemeiate să considere că emitentul nu a respectat dispozițiile 

prezentului titlu sau ale reglementărilor A.S.F. sau dacă consideră că situația emitentului este 

de așa natură încât tranzacționarea ar fi în detrimentul investitorilor”; 

 

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. a) din OUG 93/2012, potrivit cărora În exercitarea 

atribuțiilor și prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgenta, A.S.F. contribuie la 

consolidarea unui cadru integrat de funcționare şi supraveghere a piețelor, participanților și 

operațiunilor pe aceste piețe și are ca obiective: asigurarea stabilității, competitivității și bunei 

funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în 

investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și 

investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase; 



 

În urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 29.04.2020, 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:  

DECIZIE 

Art. 1. Începând cu data de 29.04.2020, în vederea protejării intereselor investitorilor de buna-

credință, se suspendă de la tranzacționare acțiunile emise de SIF OLTENIA SA până la 

clarificarea situației existente în ceea ce privește evenimentul societar reprezentat de Adunarea 

Generala Ordinara a Acționarilor SIF Oltenia SA convocata pentru data de 28.04.2020, dar nu 

mai mult de 10 zile. 

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data publicării pe site-ul 

BVB. Contestația nu suspendă executarea măsurii.  
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe 

site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF OLTENIA SA și se va transmite B.V.B. - 

operator de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE 

ELENA DOINA DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 

DECIZIA NR. 548 / 30.04.2020 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3) și art.7 

alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

Având în vedere următoarele:  

 

I. Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/27821/19.09.2019, transmisă de către Societatea 

Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. prin lichidator judiciar KPMG RESTRUCTURING 

SPRL, în calitate de acționar semnificativ al societății COMPANIA HOTELIERĂ 

INTERCONTINENTAL ROMANIA SA (având o deținere de 16,3236% din capitalul social), 

a fost adus în atenția autorității faptul că la data de 02.08.2019 a depus la sediul societății, o 

cerere de convocare a AGOA cu următoarea ordine de zi:  

 

- alegerea  secretarilor ședinței adunării generale a acționarilor, care vor verifica lista de 

prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a 

adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul 

constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor și pentru 

întocmirea procesului verbal al ședinței adunării generale a acționarilor; 

- aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2018 pentru 

acoperirea pierderilor contabile din exercițiile precedente; 

- numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar;  

- stabilirea datei de înregistrare și a datei ex-date. 

 

Față de această cerere, Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A., prin lichidator judiciar KPMG 

RESTRUCTURING SPRL, a precizat faptul că societatea nu a luat măsuri de convocare a 

adunării și nici nu a informat piața cu privire la această solicitare.  

  

Potrivit dispozițiilor art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, „Consiliul de administraţie, 

respectiv directoratul sunt obligaţi să convoace adunarea generală la cererea acţionarilor 



precizaţi la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în situaţia în care cererea cuprinde 

dispoziţii ce intră în atribuţia adunării, astfel încât adunarea să fie ţinută, la prima sau la a 

doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii”. 

 

Din analiza punctelor de pe ordinea de zi propuse de Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA 

S.A., prin lichidator judiciar KPMG RESTRUCTURING SPRL în solicitarea de convocare a 

AGOA și a justificării acestora, reținem faptul că aprobarea propunerii de repartizare a 

profitului societății, precum și numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului 

acestuia sunt atribuții AGOA expres prevăzute la art. 111 alin. (2) lit. a) și b) din Legea 

nr.31/1990, iar restul punctelor propuse țin de organizarea și desfășurarea AGA. 

 

Așadar rezoluțiile propuse de acționar în cererea de convocare se încadrează printre atribuțiile 

și competențele adunării generale ordinare a acționarilor astfel cum sunt acestea prevăzute la 

art. 111 alin. (2) lit. a) și b1) din Legea nr. 31/1990. 

 

Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, sunt obligaţi să convoace adunarea generală 

la cererea acţionarilor precizaţi la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în situaţia în care 

cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţia adunării, în termen de cel mult 30 de zile, astfel 

încât adunarea să se întrunească în termen de 60 de zile de la data cererii. 

 

Având în vedere că cererea de convocare a adunării generale a fost depusă la sediul societății 

la data de 02.08.2019, ultima zi în care convocatorul trebuia să fie publicat în Monitorul Oficial 

pentru încadrarea în termenele legale mai sus menționate, era 02.09.2019, iar AGA trebuia să 

se întrunească până la data de 02.10.2019.    

 

Se reține faptul că societatea avea obligația și posibilitatea practică de a efectua toate 

demersurile necesare în vederea respectării dreptului acționarului îndreptățit de a solicita și de 

a obține convocarea Adunării Generale a Acționarilor cu ordinea de zi propusă, inclusiv analiza 

îndeplinirii condițiilor legale, în interiorul termenului prevăzut de lege. 

 

Obligația de convocare a adunării generale a acționarilor la cererea acționarilor în drept revine, 

potrivit dispozițiilor art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, consiliului de administrație al 

societății. 

 

Atribuțiile generale ale președintelui consiliului de administrație constau, potrivit dispozițiilor 

art. 1401 alin. (4) din Legea nr. 31/1990R, în coordonarea activității consiliului și asigurarea 

bunei funcționări a acestuia și a celorlalte organe ale societății. În legătură cu funcționarea 

organului de administrare art. 141 alin. (2) din Legea nr. 31/1990R stipulează că președintele 

deține prerogativa convocări consiliului de administrație, a stabilirii ordinii de zi, a informării 

adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi a prezidării 

ședinței C.A. 

 

În practică, convocarea adunării generale a acționarilor implică parcurgerea succesivă a 

următoarelor etape: convocarea consiliului de administrație de către președintele acestuia → 

adoptarea în ședința consiliului de administrație a deciziei de convocare a AGA cu o anumită 

ordine de zi → publicarea convocatorului conform prevederilor legale. 

 

Prin urmare, operațiunea inițială necesară convocării AGA este reprezentată de solicitarea 

întrunirii consiliului de administrație de către președintele său, în vederea adoptării deciziei de 

convocare a adunării generale, neconvocarea ședinței CA constituind una dintre modalitățile 

prin care se nesocotește dreptul acționarilor prevăzut de art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017.       

 



În concluzie, președintele CA avea obligația convocării consiliului de administrație în vederea 

adoptării deciziei de convocare a adunării generale a acționarilor, conform cererii formulate de 

Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A., astfel încât să se asigure publicarea 

convocatorului A.G.A. până la data de 02.09.2019, inclusiv.  

 

Astfel, prin conduita sa, respectiv prin lipsa efectuării demersurilor necesare derulării ședinței 

CA care să adopte decizia de convocare a adunării generale a acționarilor în conformitate cu 

solicitarea formulată de un acționar îndreptățit, dl. Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de 

Președinte CA al Companiei Hoteliere Intercontinental Romania S.A., a lipsit de efect dreptul 

acționarului exercitat în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017. 

 

Conform prevederilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, „Sunt interzise folosirea în mod 

abuziv a poziţiei deţinute de acţionari sau a calităţii de administrator ori de angajat al 

emitentului, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect 

lezarea drepturilor privind valorile mobiliare şi a altor instrumente financiare deţinute, precum 

şi prejudicierea deţinătorilor acestora.” 

 

Se constată folosirea în mod abuziv de către președintele CA a calității de administrator, prin 

recurgerea la fapte neloiale (omisiuni) constând în neîndeplinirea nejustificată a atribuțiilor 

legale ce-i revin în virtutea funcției deținute, care au avut ca efect lezarea dreptului acționarului 

cu deținerea calificată prevăzută de lege de a solicita și obține convocarea în termenul legal a 

AGA cu ordinea de zi propusă de acesta. 

 

Încălcarea obligației de respectare a conduitei prevăzute de art. 46 alin. (4) din Legea nr.24/2017 

constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din același act normativ 

și se sancționează conform prevederilor art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2(i) cu amendă de la 10.000 

lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului 

rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi 

stabilite, în cazul persoanelor fizice.   

 

II. 1. În raport cu cererea de convocare a AGOA, se reține și faptul că, din analiza documentelor 

publicate de societate (pe site-ul operatorului de piață/pe site-ul A.S.F./pe site-ul emitentului), 

nu au fost identificate informații cu privire la solicitarea formulată de către Societatea 

Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A., prin lichidator judiciar KPMG RESTRUCTURING 

SPRL, conform solicitării formulate de acționarul semnificativ sau motivele pentru care 

reprezentanții societății nu au dat curs acestei solicitări.  

 

2. Potrivit raportului publicat de societate în data de 22.11.2019, în ședința Consiliului de 

Administrație din data de 14.11.2019 s-a hotărât convocarea AGOA pentru data de 

26/27.03.2020, cu următoarea ordine de zi:   

 

• Numirea auditorului financiar extern pentru o perioadă de un an; 

• Stabilirea datei de înregistrare 16.04.2020 și a datei ex-date-15.04.2020; 

• Împuternicirea oricărui membru al Consiliului de Administrație al Societății cu 

îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, 

respectiv semnarea contractului de audit financiar; 

 

Astfel, conform informațiilor disponibile pe website-ul BVB la secțiunea dedicată emitentului, 

convocarea AGOA pentru data de 26/27.03.2020 a fost aprobată în ședința Consiliului de 

administrație al societății din data de 14.11.2019, convocatorul AGOA și raportul aferent 

ședinței CA fiind publicate de societate în data de 22.11.2019. 

 



3. Din analiza informațiilor disponibile pe portalul instanțelor de judecată (www.portal.just.ro), 

s-a constatat faptul că societatea COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL 

ROMANIA SA este parte, în calitate de pârât, în litigiul care face obiectul dosarului 

nr.33442/3/2019, aflat pe rolul Tribunalului București, având ca obiect „autorizare convocare 

AGA”, societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A., având calitatea de reclamant. 

 

Din analiza informațiilor publicate pe site-ul BVB în secțiunea dedicată emitentului nu a fost 

identificat un raport cu privire la litigiul care face obiectul dosarului nr. 33442/3/2019.  

 

Față de aspectele prezentate mai sus la punctele 1-3 în ceea ce privește respectarea obligațiilor 

de transparență ale societății, se rețin următoarele: 

- investitorii/acționarii societății nu au fost informați cu privire la solicitarea de convocare a 

AGOA la COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMANIA SA; 

- societatea a publicat cu întârziere hotărârea consiliului de administrație al societății privind 

convocarea AGA, nefiind respectat termenul legal de 24 de ore de la producerea evenimentului 

sau de la data luării la cunoștință de către emitent (hotărârea CA a fost adoptată în 14.11.2019, 

iar raportul în data de 22.11.2019). 

- investitorii nu au fost informați cu privire la litigiul care face obiectul dosarului 

nr.33442/3/2019, aflat pe rolul Tribunalului București, având ca obiect „autorizare convocare 

AGA”, în condițiile în care convocarea AGA este un eveniment societar care prezintă o 

importanță deosebită pentru acționari. 

 

Potrivit prevederilor art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, „Un emitent face publice, de îndată 

ce este posibil, informațiile privilegiate care se referă în mod direct la emitentul respectiv”. 

 

Prin informație privilegiată, în conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) din Legea 

nr.24/2017, se înțelege o informație cu caracter precis care nu a fost făcută publică, care se 

referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe 

instrumente financiare, și care, dacă ar fi făcută publică, ar putea influența semnificativ prețul 

acelor instrumente financiare sau prețul instrumentelor financiare derivate conexe.  

 

Conform prevederilor art. 144 lit. A coroborate cu cele ale art. 234 alin. (1) lit. a), b) și l) din 

Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, „Emitentul face publice informațiile privilegiate în 

conformitate cu art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, de îndată ce este posibil, 

dar fără a depăși 24 de ore de la producerea evenimentului sau de la data luării la cunoștință 

de către emitent. Din categoria informațiilor privilegiate fac parte, în condițiile respectării 

prevederilor art. 7 din regulamentul european anterior menționat, fără a se limita la acestea, 

următoarele: 

 

a) hotărârea consiliului de administraţie/altor organe abilitate referitoare la convocarea 

adunării generale sau la ținerea unei ședințe a consiliului de administraţie/directoratului 

care urmează să delibereze în vederea exercitării atribuțiilor delegate de AGEA, în 

conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990; 

b) solicitarea adresată de acționarii îndreptățiți să convoace/să completeze convocatorul 

AGA; 

     (…) 

l) litigii în care este implicat emitentul. 

 

Potrivit dispozițiilor art. 223 C. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, „Prevederile art. 131-142, 

respectiv ale art. 143, art. 144 lit. A şi C, art. 145 şi 147 se aplică corespunzător, în funcție de 

valorile mobiliare emise de emitent, cu respectarea art. 95”.   



 

În aceste condiții, se constată încălcarea obligației de raportare prevăzută de art. 122. alin. (1) 

din Legea nr. 24/2017 și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu 

art.144 lit. A, art. 223 C și art. 234 alin. (1) lit. a), b) și l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, 

faptă ce constituie contravenție potrivit art. 132 alin. (3) lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017, 

coroborat cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.  

 

În speță, se reține existența unei contravenții unice (nerespectarea obligațiilor de transparență 

prevăzute de art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014), săvârșită prin realizarea a trei fapte 

omisive constând în neraportarea sau raportarea tardivă a evenimentelor societare prevăzute de 

art. 234 alin. (1) lit. a), b) și l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.      

 

Încălcarea prevederilor art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 constituie contravenție și 

se sancționează cu amendă de la 3.000 lei până la 4.500.000 lei, pentru persoane fizice, în 

conformitate cu prevederile art. 132 alin. 3 lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017.   

 

Având în vedere cele prezentate, prin adresa nr. VPI/8107/10.12.2019, A.S.F. a informat 

societatea Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A. cu privire la contravențiile 

constatate, precum și că, în considerarea prevederilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, 

persoana responsabilă are posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni, urmând ca acestea să 

fie transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării, însoțite de documente pe care le 

consideră necesare susținerii acestora. 

 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/36000/16.12.2019 Compania Hotelieră 

Intercontinental Romania S.A., prin semnatar Bogdan Alexander Adamescu, a transmis 

obiecțiuni cu privire la contravențiile constatate. 

 

Din analiza argumentelor prezentate de dl. Bogdan Alexander Adamescu a rezultat că acestea 

nu sunt de natură să înlăture constatările reținute în adresa nr. VPI/8107/10.12.2019.  

 

Persoana responsabilă pentru săvârșirea contravențiilor constatate este dl. Bogdan Alexander 

Adamescu – președinte al Consiliului de administrație, care, în calitate de reprezentant legal al 

societății COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMANIA SA nu și-a 

îndeplinit atribuțiile proprii și nu a dispus măsurile necesare asigurării respectării prevederilor 

legale incidente. 

 

În conformitate cu prevederile art. 131 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, A.S.F. stabilește tipul şi 

nivelul sancțiunilor sau măsurilor administrative aplicate în conformitate cu prevederile 

art.126-129, cu luarea în considerare a tuturor circumstanțelor relevante, inclusiv, după caz, 

a următoarelor: (…).  

 

În ceea ce privește contravențiile anterioare săvârșite de dl. Bogdan Alexander Adamescu, 

acesta a fost sancționat cu amendă în cuantum de 18.000 lei prin Decizia A.S.F. nr.1359/ 

28.09.2017. 

 

De asemenea, se reține că pe ordinea de zi a AGOA societății, convocate pentru data de 

26.03.2020, se regăsește unul dintre punctele solicitate de acționarul SOCIETATEA DE 

ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. SA, respectiv alegerea auditorului financiar al 

societății, lipsind rezoluția privind aprobarea repartizării profitului net al rezultatului 

exercițiului financiar 2018 pentru acoperirea pierderilor contabile din exercițiile precedente.   

 



Referitor la conduita actuală a domnului Bogdan Alexander Adamescu în relația cu A.S.F.,  

respectiv măsura în care acesta a colaborat cu autoritatea, inclusiv prin asumarea unor 

angajamente privind conformarea pe viitor la exigențele legale, precum și justificările 

prezentate, aceste aspecte reprezintă circumstanțe favorabile luate în calcul la stabilirea 

nivelului sancțiunii ce urmează a fi aplicată. 

 

Pentru săvârșirea contravențiilor constatate, cu luarea în considerare a celor de mai sus, se 

impune sancționarea domnului Bogdan Alexander Adamescu cu amenda minimă prevăzută de 

lege pentru fiecare dintre faptele constatate, astfel: 

 

- pentru nerespectarea dreptului acționarilor de a solicita convocarea AGA în termenul legal, cu 

ordinea de zi propusă de aceștia, sancționarea cu amendă în cuantum de 10.000 de lei; 

- pentru nerespectarea obligațiilor de transparență ce revin emitentului, sancționarea cu amendă 

în cuantum de 3.000 de lei. 

 

Pentru faptele reținute în sarcina sa dl. Bogdan Alexander Adamescu urmează a fi sancționat 

cu o amendă rezultantă în cuantum de 13.000 de lei, stabilită în conformitate cu prevederile 

art.10 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 coroborat cu art. 133 alin. (8) din Legea nr. 24/2017. 

 

În temeiul prevederilor art. 46 alin. (4) art. 92 alin. (23), art. 106, art. 122 alin. (1), art. 126 

alin.(1) lit. a) pct. 3, art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2(i), art. 131 alin. (1) și art. 132 alin. (3) lit. b) 

pct. (ii) și art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) 

nr. 596/2014 coroborat cu art. 144 lit. A, art. 223 C, art. 234 alin. (1) lit. a), b) și l) din 

Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și ale art. 10 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, 

 

în ședința din data de 29.04.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 

emiterea următorului act individual:  

 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 13.000 lei dl. Bogdan Alexander Adamescu, 

în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră 

Intercontinental Romania SA. 

 

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5 al 

Municipiului București, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie 

constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 

coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite 

A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.  

 

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în 

vederea executării silite.  

 

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 

Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.  

 

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Bogdan Alexander Adamescu, prin 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se publică în Buletinul A.S.F., forma 

electronică, pe website-ul A.S.F. la secțiunea Consumatori/Piață de capital/Sancțiuni şi pe 

website-ul B.V.B.  

 



Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care 

persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data publicării ei pe 

site-ul B.V.B.  

P. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 

 

„Domnul Bogdan Alexander Adamescu a introdus o acțiune la Curtea de Apel București, ce 

face obiectul dosarului cu nr. 3641/2/2020, prin care solicită instanţei de judecată: 

- în principal, anularea Deciziei A.S.F. nr. 548/30.04.2020 (sancționare cu amendă) și a 

Deciziei A.S.F. nr. 740/24.06.2020 (de soluționare a plângerii prealabile); 

- în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii „cu măsura prevăzută de art. 127 alin. (1) lit. a) 

din Legea nr. 24/2017, cu un avertisment”; 

- obligarea A.S.F. la plata cheltuielilor de judecată. 

În termen legal, A.S.F. va formula Întâmpinare la cererea de chemare în judecată”. 

 

 


